Informace č. 9
ze dne 21. 10. 2020
Vážení spoluobčané,
jak jste jistě zaregistrovali, od zítra 22. 10. 2020 platí nová hygienická opatření vyhlášená
vládou ČR.
Rád bych vám v této souvislosti sdělil několik informací souvisejících s naší obcí:
1. Současný počet nakažených osob v naší obci se blíží ke 30 a stále roste. V přepočtu na
100 tis. obyvatel se blížíme k hodnotě 3 000 nemocných na COVID-19/100 000
obyvatel!!! Doufám, že toto číslo je již dostatečně vysoké i pro ty, kteří dodnes
nerespektovali doporučení a prosby zveřejněné v informaci č. 8 dne 16.10 2020.
2. Provoz mateřské školy bude uzavřen do odvolání. Hlavní příčinou uzavření mateřské
školky jsou provozní a zdravotní důvody.
3. Žádanky o ošetřovné se na obecním úřadě předávají pouze rodičům dětí z mateřské
školy, nikoliv rodičům žáků ze základní školy, neboť školy uzavřela vláda svým
dřívějším rozhodnutím. V tomto případě je nutná domluva rodiče se zaměstnavatelem.
4. Úřední hodiny pro veřejnost budou i nadále omezeny na pondělí a středu od 12.00
hodin do 17.00 hodin. Vzhledem k vysokému výskytu nemoci COVID-19 v naší obci
vás žádám, abyste služeb úřadu využívali pouze v neodkladných záležitostech.
V případě potřeby mimo úřední hodiny volejte na telefony:
494 371 425 - podatelna obecního úřadu
725 081 092 – starosta obce
773 769 970 – referent majetkové správy Jaroslav Kupka
5. Vstup do prostor obecního úřadu je možný pouze s ochranou dýchacích cest a po
použití dezinfekce rukou, která je před vstupem do kanceláří úřadu.
6. Při jednání na obecním úřadě je nutné dodržovat distanční vzdálenost mezi osobami
alespoň 2m.
7. Hospodářský dvůr bude dne 24. 10. 2020 otevřen. Při vjezdu do dvora je nutné nasadit
ochranu dýchacích cest a dodržovat mezi osobami distanční vzdálenost alespoň 2m.
8. Z důvodu výskytu nemoci COVID-19 mezi zaměstnanci společnosti ODEKO s.r.o.
bude svoz odpadů převeden do krizového režimu. Přednostně se bude svážet
komunální odpady. Separované odpady budou vyváženy v náhradních termínech, dle
kapacitních možností společnosti (v mimopracovní době nebo o víkendech).
Respektujte prosím tuto skutečnost, a pokud budou nádoby na separovaný odpad plné,
nezakládejte okolo nich černé skládky, ale odpad vložte do kontejneru až po jeho
vyprázdnění.
9. Respektujte prosím všechna vyhlášená nařízení vlády ČR, jinak bohužel hrozí
celospolečenský kolaps.
Jaromír Kratěna, starosta obce

